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WOENSDAG 1 APRIL 2020  
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

Parochiekerken Gent-Oost 
Sint-Amandsberg, Gentbrugge en Ledeberg 

 

De Belgische bisschoppen hebben besloten om alle publiekelijke liturgische bijeenkomsten 
van de katholieke Kerk in ons land te schorsen dit alvast tot vrijdag 19 april 2020 (Beloken 
Pasen) 
Uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte familiekring. 
 

Volgende kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.  
De kerk van Sint-Lieven Ledeberg en Sint-Eligius Gentbrugge van 8.30 uur tot 12.00 uur. 
De kerk van Sint-Amandus te Sint-Amandsberg, van Sint-Simon Taddeüs te Gentbrugge en 
de winterkapel  van O.-.L.-Vrouw Oude Bareel van 9.00 uur tot 17.00 uur. 
 

Zondag 5 april: Palmzondag 
Wij verwijzen hier naar de viering op radio, televisie en op internet (de website van kerknet). 
 

Radio 1 om 10.00 uur : Abdij Keizersberg 
Radio Maria : elke weekdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur. 
 

TV  NPO 2 (Nederland) om 10.00 uur : H. Jozefkerk, Waubach 
 

Livestream: Een overzicht vind je ook op Kerknet: https://www.kerknet.be/kerknet-
redactie/artikel/radiomis-en-tv-mis-op-vrt-en-online-radio-maria 
 

zondag 12 april: Pasen 
Radio 1 om 10.00 uur : Abdij Keizersberg 
TV 1 Eurovisie om 11.00 uur, Parijs, gevolgd door pauselijke zegen ”Urbi et Orbi” in Rome 
 

GOEDE WEEK 2020: 
 ALLE PUBLIEKE KERKELIJKE VIERINGEN AFGELAST 

 

De verspreiding van het corona-
virus verplicht alle overheden 
en instellingen van ons land tot 
uiterste voorzichtigheid. Ook de 
Kerk wil een verdere 
verspreiding van het corona-
virus voorkomen. Daarom 
hebben de bisschoppen van 
België beslist om de schorsing 
van alle publieke kerkelijke 
vieringen te verlengen tot en 
met 19 april. Pas wanneer 
zowel de burgerlijke als de 
kerkelijke overheden daartoe de 
toelating geven, zullen opnieuw 

publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden.  
Alle liturgische diensten van de Goede Week (5-12 april 2020) worden geschorst in alle 
kerken en kapellen. 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2020 Nummer 14        woensdag 1 APRIL Pg. 2 / 7 
 

 

1. Palmzondag 
Er zullen enkele vieringen plaats vinden met ten hoogste enkele personen met het oog op de 
uitzendingen op radio, tv of internet. 
We houden de kerken open. Gebedsprentjes van palmzondag zullen ter beschikking leggen. 
We vragen de mensen bij het betreden van de kerk de regels van ‘social distancing’ of een 
‘veilige afstand’ zorgvuldig in acht nemen. 
 

Mensen mogen buxustakken binnen brengen. Ze worden dan ten gepaste tijde gewijd en ter 
beschikking gesteld. 
 

2. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, paaswake en Pasen  
De diensten in onze parochies vallen weg. 
Er zijn enkel vieringen met ten hoogste enkele personen met het oog op de uitzendingen op 
radio, tv of internet. Zij verlopen in besloten kring met inachtneming van de voorgeschreven 
‘veilige afstand’. 
Onze kerken blijven zoveel mogelijk open op de gebruikelijke uren. 
 

3. Doopsels, kerkelijke huwelijken. 
Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen 
opnieuw mogelijk zijn. De bisschoppen nemen deze beslissing met alle begrip voor de 
ontgoocheling bij wie hun huwelijk of het doopsel van hun kind zorgvuldig hebben 
voorbereid en intens ernaar verlangen.  
 

4. Vormsels en eerste communies 
Wat de vormselvieringen en eerste communies na 19 april betreft, is het voor het ogenblik te 
vroeg om al definitieve beslissingen te nemen. Het gaat dan immers over een periode tot 
einde mei. De bisschoppen zullen zo vlug mogelijk en zohaast de maatregelen van de 
regering het toelaten daarover de nodige informatie verstrekken.  
 

5. Kerkgebouwen blijven open 
Waar mogelijk blijven de kerkgebouwen open (tenzij de gemeente anders beslist) voor 
individueel gebed en bezinning. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard 
de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’. 
 

6. Vastencampagnes Broederlijk Delen 
De jaarlijkse vastencampagnes van Broederlijk Delen is niet stilgelegd, alleen kunnen de 
omhalingen in contant geld nu niet doorgaan. De bisschoppen roepen de gelovigen op 
onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en hun jaarlijkse gift te storten 
via overschrijving. Voor Broederlijk Delen via BE12 0000 0000 9292.  
 

7. Pastorale activiteiten 
Ook alle activiteiten van Samana, OKRA, Fedos, KVG, KWB, Femma, Markant en andere 
zijn geannuleerd. Ook de parochiekringen en -centra blijven gesloten. 
 

8. Klokken van dank en hoop 
De bisschoppen sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking 
richt tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus: artsen en verpleegkundigen, 
orde- en hulpdiensten, beleidsvoerders en hun administraties. Parochies die het wensen, 
kunnen zich aansluiten bij wie ’s avonds applaudisseren voor wie zich inzetten in de strijd 
tegen het corona-virus, bijvoorbeeld door een kaars voor het venster te zetten of door de 
klokken te luiden. 
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9. Media 
De bisdommen maken het mogelijk om via videoboodschappen of livestream verbonden te 
blijven met de nationale en diocesane kerkgemeenschap. U vindt de nodige links en 
overzichten op de algemene en de bisdom pagina’s van Kerknet.  
Voor bisdom Gent kan je terecht op: www.kerknet.be/organisatie/bisdom-gent 
Voor dekenaat Gent kan je terecht op: www.kerknet.be/organisatie/kerk-gent 
Voor parochie Gent-oost kan je terecht op: www.parochiegentoost.be 
De VRT probeert op zondag de vaste uitzendingen van de eucharistievieringen op radio en tv 
voort te zetten. Ook RCF, KTO, France 2, Radio Maria en NPO Nederland zenden religieuze 
vieringen uit. 

Pastoor Johan Goedefroot 

SINT-BERNADETTE 
 

LIEF EN LEED 
 

Uitvaart Michel Vercruysse 
Op donderdag 19 maart was er de uitvaartdienst van Michel Vercruysse, wonende op de 
Hoge Weg 156 te Gent. 
De kerkdienst vond, gezien de coronamaatregelen, plaats in beperkte familiekring. 
 

Michel is geboren te Eernegem in 1938; zijn ouders verhuisden na de oorlog naar Gent. Hier 
is hij opgegroeid samen met zijn 5 andere broers. Hij volgde bijzonder secundair onderwijs 
en ging later werken bij een bloemist in de buurt. 
Hij was een heel eenvoudig man. Hij was altijd vriendelijk, beried tot een praatje en heel 
werkzaam. 
Was hij soms wat zenuwachtig, hij heeft altijd goed zijn plan getrokken. Hij is altijd in het 
ouderlijke huis kunnen blijven wonen. 

 

Hier en daar had hij wat ondersteuning en bemoediging nodig; die kreeg hij van zijn ouders 
(vooral zijn moeder) en later ook van zijn broers, in het bijzonder van Herman, bij wie hij 
blijven inwonen is en van Daniël. Zijn oudere broer is eerder gestorven, drie jaar geleden 
zijn broer Roger en vorig jaar Gerard. 
Hij is altijd gelukkig geweest, altijd een thuis gehad.  
Maar hij kon ook zelf zich inzetten voor anderen, graag deed hij huishoudelijke karweien. 
Hij was ook een dierenvriend. 
Drie jaar geleden is hij ziek geworden, behandeld en hersteld. 
Vorig jaar heeft de ziekte zich doorgezet. 
Hij is gestorven op 17 maart. 

 
 

Homilie bij de uitvaart van Luc Van Hauwenhuyse 
Psalm 23 De Goede Herder 

Evangelie: Huis op de rots 
 

Luc heeft heel wat gebouwd in zijn leven, en dit op vele 
terreinen. 
Hij heeft gebouwen gezet, maar ook gebouwd aan 
verbondenheid onder mensen, in zijn gezin en familie, in het 
vrijwilligerswerk, in deze parochiegemeenschap Huizen 
gebouwd. 

Dit alles deed hij met grote zorg, zoals een goede herder. 
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Luc is geboren in Knokke. Hij was daar fier. 
Zijn thuis was in Maldegem. Daar is hij opgegroeid. Hij was de tweede in een rij van 5 
kinderen, hij had twee broers en twee zussen. 
Hij volgde humaniora in Eeklo. 
Hij studeerde aan de Industriële Hogeschool Gent en werd industrieel Ingenieur 
Bouwkunde. Als stabiliteitsingenieur ging hij aan het werk bij  de Firma Fraeye. Hij was 
erbij betrokken van bij de oprichting van de firma en was mee het gezicht van de firma. 
Hij deed zijn werk plichtsbewust, correct en degelijk en menselijk. 
 

Hij was gehuwd met Magda Van Herzeele en vader van Koen, Veerle en Nele.  
Zijn gezin ging hem ter harte. Hij hield een goede band met zijn familie; getrouw bezocht hij 
zijn moeder in het rusthuis. 
 

Van jongs af aan was hij als vrijwilliger betrokken bij het Rode Kruis. 
Hij zette zich ook als bestuurslid in voor dit vrijwilligerswerk. 
Hij werd ten lange laatste ondervoorzitter van het Rode Kruis Vlaanderen. 
Hij kreeg kort geleden de erepenning Henri Dunant voor zijn bijzondere diensten bewezen 
aan het Rode kruis en tevens een erepenning Koningin Elisabeth voor 40 jaar vrijwilligers 
werk. 
 

Hij heeft zich met hart en ziel ingezet voor onze parochie. We zijn hem daar heel dankbaar 
voor. 
Hij was als gelovige betrokken bij deze parochie, ook als catechist. 
Hij was betrokken bij de ouderraad en later het schoolbestuur van Sint-Jan en Visitatie. 
En later werd hij voorzitter van de Kerkfabriek hier en bestuurslid van de VZW parochiale 
Werken Sint-Bernadette en ook van Sint-Amandus.  
Overal heeft zijn steentje bijgedragen, en vaak meer dan één steentje. 
Overal werd hij gewaardeerd om zijn inzet. 
Hij was vooral ook een vriend van de mensen. 
 

We lazen in het evangelie het verhaal van het huis op de rots. 
Als stabiliteitsingenieur heeft hij mee gebouwd aan vele huizen. 
Alles moest stevig staan op goede fundamenten. 
Hij gaf ook in de parochie adviezen aan bouwwerken. 
Hij bouwde ook aan het vrijwilligerswerk en de band tussen mensen en dienstbaarheid . 
Hij was gehecht aan de band met deze parochiegemeenschap. 
Niemand deed tevergeefs beroep op hem. 
 

Zijn leven, zijn inzet en zijn dienstbaarheid waren gegrondvest op evangelische 
fundamenten. 
Zijn geloof was ook zijn kracht: “we mogen ons bemind weten en we moeten elkaar 
beminnen en voor elkaar zorgen.” 
Dit krachtig geloof heeft hij ook bewaard toen hij ziek werd. 
Velen keken naar hem op voor zijn optimisme en levensmoed. 
Luc is op de leeftijd van 64 jaar gestorven. 
“Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde” was het lied dat hij gekozen had voor zijn 
uitvaart. 
Het toont zijn bescheidenheid maar ook zijn wil om vorm en richting te geven aan de stroom 
van Gods liefde.  

Johan Goedefroot 
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SOLIDAIR 

 
Zondagavond kreeg ik een telefoontje van een parochiaan, 
na een gewone mededeling, vertelde ze het volgende: 
“ik ben aan het naaien” ja? “Mondmaskers” ah? 
Deze vrouw was in Wondelgem stof gaan halen, en maakt 
nu honderd maskers voor het personeel. In haar straat zijn ze 
met drie aan het naaien. 
Mooi initiatief, een golf van solidariteit! 
  

In de dokterspraktijk waar ik werk, mogen we elke dag wel 
iemand ontvangen, die spontaan nog speciale mondmaskers 
brengt. 
En ook bracht iemand een hele stapel isolatiepakken, 
“zomaar, zei hij. Bij mij blijven ze toch maar liggen.” 
  

In mijn straat en in vele straten is er elke avond spontaan 
applaus voor alle zorgverleners! Doe zo voort! 

Hildegard 

 
Beste vrienden van Samana, 
Tot onze grote spijt worden onze activiteiten afgelast voor de komende twee maanden. In 
een volgend nummer leest u daar meer over. Zorg goed voor elkaar. 

Het kernbestuur 
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NUTTIGE INFORMATIE 
 

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN  
U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto’s of tekeningen zijn welkom.  
Post alles in de brievenbus : 
 van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247   
 in de Visitatiestraat 7  
 of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker  
              en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.  
Gemakkelijkst voor ons is via mail:  

c.p.demey@gmail.com   
of  secretariaat@parochiesintbernadettegent.be  

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:  
www.parochiesintbernadettegent.be en op 

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg 
 

GROOT BEGIJNHOF 
Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding. 
En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed. 
 

OXFAM WERELDWINKEL 
Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker 
Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u. 

   Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u. 
     Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u. 
Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker 09 251 10 92 of 

 mail naar gent-oost@oww.be 
 

WACHTDIENSTEN 
 

HUISARTSEN één centraal nummer 09 236 50 00 
 

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u. 
  één centraal nummer 09 033 99 69 
 

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een  
   weekenddienst en een weekdienst: 
De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u. 
De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond 
om 23.00 u. 
Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met 
wachtdienst. 
Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) 
of kijken op de website www.apotheek.be 
Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00 
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COLOFON LOKAAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretariaat Sint-Bernadette: 
Sint-Bernadettestraat 247,   9000 Gent 
open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen) 
tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be 

       reknr. BE93 8906 1413 9767 
 
 

Novacentrum 
Sint-Bernadettestraat 132-134,   9000 Gent 
Website: nova-gent.be 
Contactpersoon: Lieve Volckaert gsm 0485 67 42 37 

godelieve.volckaert@gmail.com 

PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
E.H. Johan Goedefroot,  pastoor 

tel.  09 251 00 03  johan.goedefroot@skynet.be 
Marijke De Vogeleer, parochieassistente 
 tel. 09 2231 53 00  gentoost@gmail.com 

 

ABONNEMENTEN 
 Hildegard Verhegge 

 Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25 
  hildegard.verhegge@telenet.be 

  Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343 
 Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82    norbertdem8@gmail.com 
 

EINDREDACTIE 
 Patrick De Mey tel. 09 251 26 94      c.p.demey@gmail.com 
 

COPYRIGHT 
alle teksten, foto’s en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder 
toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. 
Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht 
teksten in te korten of te weigeren. 
 

PAROCHIEVICARISSEN 
 Pater Andreas Krahnen      Gsm: 0476/ 995703   andreas.krahnen@gmail.com 
 E.H. Karel Cottenie             Tel. 09 335 55 06       Karel.cottenie@telenet.be 


